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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на Пламен Златков Георгиев, 

докторант към НАИМ – БАН, Секция по тракийска археология 

на тема „Селищна система по средните течения на реките Марица и 

Тунджа през късната бронзова и ранната желязна епоха”, 

представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

от доц. д-р Георги Нехризов – Секция интердисциплинарни изследвания и 

Археологическа карта на България, НАИМ – БАН, председател на научно жури, 

назначено със заповед № І 1829/ 31.10.2022 г. на директора на 

НАИМ – БАН 

 

 

Предложената за обсъждане работа на Пламен Георгиев е посветена на един 

много актуален и постоянно обогатяван с нови наблюдения аспект от тракийската 

действителност. Темата е добре формулирана и отговаря на необходимостта да се 

обобщят данните за селищната система по поречието на двете най-големи реки в  

Югоизточна Тракия. Колегата Георгиев не случайно е избрал 

предизвикателството да изследва този важен аспект от проблематиката, свързана 

траките. Той е археолог с богат теренен опит и активно участва в теренни 

издирвания, както и в разкопки на археологически обекти от интересуващите го 

периоди. 

 Дисертационният труд се състои от въведение, увод, пет глави, 

заключение, каталог и приложения – общо 310 страници.  

Интересно е решението на докторанта да представи в исторически план 

културното развитие на Балканите и по-конкретно в Горнотракийската низина от 

процеса на неолитизация до края на бронзовата епоха и през ранната желязна в  
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първата част на работата, наречена „Въведение в проблематиката“. Направен е 

изводът, че в този район може да се проследи хилядолетна традиция на 

интензивно човешко обитаване и стопанска дейност. Тук най-общо е очертана и 

наличната база данни за развитието на селищната система през късната бронзова 

и ранната желязна епоха в района, увеличена значително благодарение на 

провежданите спасителни разкопки през последните 20 години. Тази част 

завършва с извода, че за решаването на поставените задачи в работата ще приложи 

широк спектър интердисциплинарни методи. 

В увода са описани целите и задачите на изследването, като основната цел 

е да синтезира и анализира информацията за селищното развитие през късната 

бронзова и ранната желязна епоха по средните течения на Марица и Тунджа. 

Поставянето и решаването на конкретни задачи и прилагането разнообразни 

методи на изследване според докторанта ще доведе постигането на тази цел. Тук 

е представен и териториалният обхват и хронологичните рамки на изследването, 

които той определя без да навлиза в детайли по отношение на съществуващите 

различни мнения в литературата. Това обаче е направено в последващото 

подробно представяне на мненията на различни български и чужди учени за 

периодизациите на бронзовата и желязната епоха в нашите земи. 

Глава първа е посветена на историята на проучванията на късната бронзова 

и ранната желязна епоха в българската археология. Пламен Георгиев разделя 

периода от Освобождението на България до наши дни на четири фази и 

задълбочено характеризира всяка от тях. Проведен е критичен анализ на 

достиженията и слабостите в археологическите проучвания за всяка фаза и са 

показани основните тенденции в развитието им. Всъщност в тази глава е 

представено освен развитието на археологическите изследвания, посветени на 

тракийската древност, но и основната библиография по тази проблематика. 

Нейният преглед обаче показва, че за съжаление твърде малко са целенасочените  
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проучвания на обекти от късната бронзова и ранната желязна епоха и още по-

малко обобщаващите изследвания за тези периоди в българската историография. 

Преобладават кратките съобщения за проучени обекти, в които са открити и 

материали от тези периоди. В това отношение България значително изостава в 

сравнение не само с развитите европейски страни, но и с нашите съседи на 

Балканите. През последните години бяха публикувани значителен брой сериозни 

изследвания на колеги от Румъния, Сърбия, Гърция и Северна Македония, 

посветени на различни аспекти от развитието на региона през втората половина 

на II и първата половина на I хил. пр. Хр., в които са привлечени паралели и от 

нашите земи. Сравнението между развитието на селищната система от съседни 

райони през тези епохи би дало възможност да се очертаят общи тенденции, както 

и да се обособят спецификите на тази от Горнотракийската низина.  

Във втората глава, озаглавена „Изворова база, състояние и общи проблеми“ 

е представена информационната база, на която стъпва изследването. Включените 

в него обекти са разгледани по видове отделно за късната бронзова и за ранната 

желязна епоха. Включени са всички основни елементи на селищната система – 

различните типове селища, некрополите, култовите места и рудниците. 

Резултатите от проучванията на най-важните от тях са задълбочено анализирани, 

описани са техните особености – местоположение, площ, разкритите структури и 

находки и са посочени хронологическите рамки на функционирането им. В частта 

за некрополите от ранната желязна епоха мимоходом са споменати долмените, 

въпреки че териториалният обхват на дисертацията включва част от зоната на 

разпространението на мегалитните паметници. При изследванията на долмени в 

миналото и в последните години са направени важни наблюдения върху 

погребалните и поменалните практики на траките и това би трябвало да се отрази 

в работата. В тази глава са обсъдени проблемите на изследване и интерпретация 

на тракийските култови места, като авторът аргументирано защитава своята 
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позиция. Разгледаните в тази глава обекти са подробно описани в каталога, така 

че според мен, представянето им и тук отново е излишно.   

Третата глава на дисертацията е посветена на топографията и 

ландшафтните характеристики на селищната система в изследваната територия 

през късната бронзова и ранната желязна епоха. В нея е приложен иновационен 

подход, почерпен от опита на чужди учени, за установяване на причините за избор 

на определено място на обитаване в древността. Тук докторантът се е опитал да 

разгледа включените в изследването обекти в тяхната географска среда, макар 

някои от елементите ѝ да са били в известна степен различни от днешните. За 

целта той обособява три субрегиона по географски признак и поради тяхната 

относителна топографска самостоятелност. Последователно са очертани 

природните особености на всеки от тях и съответно изборът на местоположение 

на известните обекти. Обстойният анализ в тази глава позволява да се направят 

важни общи изводи. През късната бронзова и ранната желязна епоха в 

Горнотракийската низина за заселване са предпочитани места в предпланините с 

хълмист релеф, до постоянен водоизточник, в близост до смесени широколистни 

гори,  най-често в райони с канелени почви. В резултат на обобщените данни от 

проучванията и за трите субрегиона са подчертани основните характеристики на 

повечето от селищата – тънкослойни, кратковременни и възникнали на ново 

място. 

В четвъртата глава са представени палеоклиматичните условия в 

разглежданата територия и са анализирани данните за развитието на различните 

отрасли на древната икономика. На базата на проведените досега 

палеоботанически и палинологични изследвания е направен опит да се 

характеризира  палеосредата, в която са създадени и са функционирали 

археологическите обекти, включени в работата. На базата на изследванията на 

природната среда се приема, че в края на бронзовата епоха за пръв път човешката 

дейност оказва осезаемо влияние върху околната среда. Добре би било към този 
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 анализ в бъдеще да се привлекат и резултатите от специализираните проучвания 

в рамките на международната експедиция The Tundzha Regional Archaeology 

Project по течението на Тунджа, публикувани през 2018 г. в монографичен труд.  

В главата е потърсена е връзката на климатичните промени в края на II хил. 

пр. Хр. със сериозните социални сътресения в Източното Средиземноморие, от 

една страна и синхронните процеси в Тракия, от друга.  

Анализирайки резултатите от палеоботаническите и палеозоологическите 

изследвания на материали от проучените археологически обекти докторантът е  

направил задълбочени изводи за стопанското развитие и използването на 

природните ресурси във втората половина на II и първата половина на I хил. пр. 

Хр. С примери от определени обекти е показано нивото на земеделските дейности 

и най-разпространените културни растения. По отношение на животновъдството 

е установено, че докато през късната бронзова епоха се има сравнително равно 

представителство на костни останки от говеда, овце, кози и свине, през  ранната 

желязна епоха доминиращи видове са овцата и козата, като се повишава и делът 

на свинята. Заслужава адмирации заключението за връзката с установените 

промени в екосредата с интензификацията на рудодобивните и металургични 

дейности през късната бронзова епоха. Изказана е и хипотеза за организацията на 

експлоатацията на медните залежи в изследвания район, както и за активните 

металургичните дейности, индикация за които са многобройните находки на 

калъпи за отливане на бронзови предмети. 

Петата глава е посветена на пространствен анализ на селищната система по 

средните течения на реките Марица и Тунджа през късната бронзова и ранната 

желязна епоха. При разработването му са приложени аналитичните функции на 

ГИС софтуер със свободен достъп (QGIS) и това безспорно е една от приносните 

характеристики на дисертацията, тъй като примерите за приложение в 

археологически изследванията тези методи у нас досега са единични. В началото  
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на тази глава Пламен Георгиев отделя място (115-120 стр.) за подробно описание 

на географските информационни системи, включително дефиниция, етапи на 

развитие и приложение. По мое мнение толкова детайлно навлизане в чужда на 

изследването проблематика е излишно, най-малкото защото в цитираните в тази 

част публикации това вече е направено. Същинският ГИС анализ на данните за 

селищната система в територията има експериментален характер, но резултатите 

от него заслужават внимание. От приложения анализ на плътността ясно се 

очертания т. нар. „клъстър“ с най-висока наситеност с обекти в района на 

промишления комплекс „Марица – изток“, който, както е отчетено и в текста, се 

дължи най-вече на дългогодишните интензивни спасителни проучвания в района. 

Въпреки това този клъстър може да се ползва като илюстрация на реално 

съществувал селищен модел и да се съотнесе към останалите части от 

анализираната територия с по-слава наситеност с археологически обекти. В 

понататъшните анализи с ГИС методи са очертани основни характеристики на 

обектите от клъстъра „Марица – изток“. Статистическите данни показват, че при 

избор на място на разполагане на обектите са избирани основно равнинни терени 

или такива със слаб наклон, предпочитано е западното изложение и глинестите 

излужени чернозем-смолници и канелените горски почви. 

Може би най-интересен в тази глава е опитът с приложението “Least Cost“ 

да се тества хипотезата за сезонна миграция на малки скотовъдни групи от хора с 

полуномадски начин на живот. В резултат е направен изводът за наличие на 

„надрегионално трансхумансно сезонно придвижване на отделни групи от хора с 

еднороден социален статус и вероятна родова обвързаност“ и са очертани  

вероятните маршрути. 

В заключението са обобщени представените в дисертацията наблюдения и 

изводи за предпочитаните ландшафтни характеристики на селищната система в 

териториалния и хронологически диапазон на изследването. Тук е подчертано, че 
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през късната бронзова и ранната желязна епоха в източната част на 

Горнотракийската низина  животновъдството е водещия отрасъл в 

икономическите дейности. Оттук се извежда заключението за повишена 

мобилност с трансхумансния характер на стопанството. Така може да се обясни 

установената при разкопки тънкослойност и кратковременност на селищата в този 

район.   

Представената библиография напълно отговаря на поставените задачи в 

изследването. Както споменах по-горе, работата би спечелила допълнителни 

аргументи ако бяха привлечени няколко обнародвани в последно време 

публикации, пряко свързани териториално и хронологически с темата, като 

дисертацията на Деница Ненова, статии на Росица Христова, Петя Илиева, Филип 

Михайлов и др., както и статии на чужди учени ангажирани с изследване на 

късната бронзова и ранната желязна епоха в съседни на България райони –  Aurel 

Zanoci, Sorin-Cristian Ailincăi, Stefanos Gimatzidis, Aleksandar Bulatovic, Vojislav 

Filipovic, Maya Kashuba, Драги Митревски и др. Вероятно е въпрос на техническа 

грешка, че в библиографията не е изведена цитираната неколкократно в текста 

статия на Надежда Кечева. Може да се отчете като проява на скромност, това че 

Пламен не се е позовал на собствената си статия, тясно свързана с темата на 

дисертацията. 

В каталога по азбучен ред са представени всички 53 археологически 

обекти, включени в изследването. Наличната информация за всеки обект е 

описана и систематизирана по обща схема, принципно близка до приетата за 

работа в компютърната система „Археологическа карта на България“. Събраните 

в каталога данни за проучените в различна степен обекти са критично 

анализирани и представени във вид, който улеснява ползването му.  

Представените в приложенията материали добре онагледяват развитите 

идеи в текстовата част на дисертацията. Картите, изработени с помощта на ГИС  
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 приложения, прецизно илюстрират застъпените в отделните глави проблеми. Тук 

са включени и табла с графични и фото-илюстрации на резултатите от 

археологическите проучвания на включените в изследването обекти. Разбираемо 

е по-ниското качество на изображенията от по-рано разкопаваните обекти. 

Таблата с керамика и находки дават допълнителни аргументи за датировката на 

обектите, въпреки че в определени случаи се разминават с приетите дати от 

проучвателите. В таблици и диаграми, които са свързани с изложението в четвърта 

и пета глава, са представени особеностите на местоположението на обектите. 

Последните три таблици представят данни от радиокарбонно датиране на проби 

от животински кости от три обекта. Интересно е, че датите на всичките попадат в 

първия период на ранната желязна епоха, въпреки че сред керамичния материал 

има и по-късни съдове. 

Авторефератът представлява чудесно резюме на дисертацията. В него е 

очертана нейната структура, като всяка част е изчерпателно представена. 

Приложени са научните приноси, авторови и в съавторство публикации, свързани 

с темата, както и негови участия в проекти и научни форуми също във връзка с 

това изследване.  

Дисертационният труд на Пламен Георгиев е разработен компетентно и 

поставените цели са постигнати. Текстът е четивен, изказът премерен с добре 

овладяна професионална лексика. Колегата работи повече от десет години по 

дисертационната си теза. Може би затова се забелязва известна 

неравнопоставеност между отделните части. Въпреки това цялостното 

впечатление, което остава след прочитането ѝ, е за един добре обмислен труд със 

сериозни научни приноси в областта на тракийската древност. Впечатлен съм и от 

това, че е приел предизвикателството да експериментира иновационни за 

България методи за обработка на данни и анализ в археологическите изследвания.  
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Препоръчвам той да продължи и задълбочи работата по проблематиката в 

бъдеще и да помисли за подготовка на публикация на постигнатото. 

С оглед на казаното дотук, с убеденост предлагам на уважаемото научно 

жури да присъди научната и образователна степен „доктор“ в научна област 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология“ на 

Пламен Георгиев. 

 

 

18.01.2023 г.                 Изготвил:    

 София      доц. д-р Георги Нехризов 

 

 


